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Van de voorzitter
Voorwoord
Beste buurtbewoners,
Voor u ligt weer het jaarlijkse programmaboekje van Buurtvereniging Het Loo, gevuld met verhaaltjes en foto’s van de vele
activiteiten die er in het afgelopen jaar 2016 zijn georganiseerd. Deze
belevenissen zijn geschreven door buurtbewoners, zowel jong als oud.
Het jaar 2016, waarin uw buurtvereniging 70 jaar bestaat en we dit op zaterdag
10 september jl. met meer dan 100 leden uitbundig hebben gevierd met een
feestavond met muziek, dans en een dinerbuffet bij Hotel De Keizerskroon.
Ook de jongere buurtbewoners hadden al eerder op 19 maart een prachtig
jubileumfeest bij het paaseieren zoeken in de bongerd van Fruitbedrijf Bouwman
met een optreden van een echte goochelaar en heerlijke poffertjes. Zie het
fotoverslag in dit boekje met die glunderende kindergezichtjes en de grote en
kleine paashaas, die natuurlijk niet mochten ontbreken.
Ook vindt u in dit boekje onze trouwe adverteerders, die het mogelijk maken dat
dit boekje in een oplage van 1.800 stuks (ook voor niet-leden!) huis-aan-huis kan
worden bezorgd. Denk dus hieraan bij uw aankopen!
Daarnaast vindt u verhaaltjes en foto’s van de kerst- en paasbingo’s, een oproep
voor meer deelnemers bij het kaarten, de bos- en stadswandeling, de busreis,
rommelmarkt, de fietstocht, het mountainbiken, de Oud-Hollandse spelen, de
kaartuitslagen en de 'Wist u datjes'.
De buurtvereniging gaat met zijn tijd mee en heeft, naast de eigen website
www.buurtvereniginghetloo.nl met een bijgewerkte activiteitenagenda, nu
ook een facebookpagina: Buurtvereniging Het Loo.
Daarnaast hebben inmiddels meer dan 150 leden/adressen zich opgegeven
voor de digitale postbezorging. Ook u kunt zich hiervoor aanmelden via het
e-mailadres: info@buurtvereniginghetloo.nl
Het verslag van de laatste georganiseerde activiteit, de jaarlijks goed bezochte
Ladies avond in november, dat nog net mee kon voor het drukken van dit boekje,
geeft u een kijkje achter de coulissen.
Ik heb overigens gehoord dat de heren zich ernstig benadeeld voelen, dus
mogelijk komt er volgend jaar ook een herenavond van de grond.
programma 2016 - 2017 Buurtvereniging Het Loo
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www.buurtvereniginghetloo.nl

In het nieuwe jaar 2017 starten wij onze activiteiten met de nieuwjaarsbijeenkomst, die zal worden gehouden op zondag 8 januari 2017. Van 14.00 tot
17.00 uur bent u van harte welkom in Woon-zorgcentrum De Veenkamp aan de
Gemzenstraat 9. De toegang is gratis. Wij ontvangen u met een kop koffie of thee
met iets lekkers, waarna wij u graag uitnodigen om samen met ons het glas te
heffen op het nieuwe jaar.
Rest mij de vele vrijwilligers en medebestuursleden te bedanken voor de inzet
en het plezier dat wij mochten beleven bij de vele georganiseerde activiteiten.
Veel leesplezier!

programma 2016 - 2017 Buurtvereniging Het Loo
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Het bestuur

V.l.n.r.: Dik Westerveld,
Peter Hoogeveen,
Anetta Wilpshaar, Hans Plattel
en Hans Apon

Hans Plattel - voorzitter
Loseweg 146, tel. 521 72 05
Dik Westerveld - secretaris
Loseweg 323, tel. 521 32 67
Peter Hoogeveen - penningmeester
Lippe Biesterfeldstraat 65, tel. 521 46 86
Hans Apon - ledenadministratie
Maria Stuartstraat 15, tel. 521 64 30
Anetta Wilpshaar - bestuurslid
Everlaan 14, tel. 522 60 57
IBAN-nummer

NL34 INGB 0000 0957 29

Internet

www.buurtvereniginghetloo.nl

E-mailadres

info@buurtvereniginghetloo.nl
Buurtvereniging Het Loo
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Sponsornamenpuzzel
		
Wij kunnen zeker niet zonder onze sponsors. Maar kent ú ze
en weet u ze te vinden? Zoek aan de hand van de steekwoorden op pagina 9 hun
namen en zoek die dan weer in onderstaande puzzel. De namen zijn van links
naar rechts, van onder naar boven en diagonaal (al dan niet achterstevoren of
overlappend) in de puzzel verwerkt en kunnen alle kanten op worden gelezen.
Wanneer u alle sponsornamen hebt gevonden blijft er een aantal letters over
die, in de juiste richting gelezen (kan ook diagonaal ... ), een zin vormt die wij als
bestuur van harte onderschrijven. Veel puzzelplezier!
door het bestuur
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o geknipt ............................................................ o handgemaakt ..............................................
o pedicuresalon ................................................. o prisma ..........................................................
o woonzorgcentrum .......................................... o webshop .......................................................
o equestrian........................................................ o loodgieterswerk ...........................................
o stokbrood ........................................................ o samen zijn ...................................................
o waardebepaling .............................................. o passend concept .........................................
o rollators ........................................................... o acquarium ...................................................
o bouwbesluit ..................................................... o kunstmest ....................................................
o atelier .............................................................. o Bentink .........................................................
o bruidsmake-up ............................................... o lingerie .........................................................
o sieraden .......................................................... o APK-keuring .................................................
o zink- en dakwerken ....................................... o aanp(l)akken ...............................................
o nachtmode ...................................................... o koningsappel ...............................................
o betrouwbare auto .......................................... o barbecue ......................................................
o bloemsierkunst ............................................... o voedingsadvies .............................................
o zonne-energie ................................................. o storingsdienst ...............................................
o aanhangwagenrijbewijs .................................. o cycling heart ................................................
o sluiterij ............................................................. o gastouderschap ...........................................
o speelballen ...................................................... o boedelscheiding ...........................................
o witgoed ............................................................ o eten en drinken ...........................................
o van hommel ................................................... o tuinhout ........................................................
o schepijs ........................................................... o kaas ..............................................................
o cateringservice ................................................ o karpetten .....................................................
o personeelsfeesten .......................................... o krasloten ......................................................
De overgebleven letters vormen de volgende zin:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Mail de oplossing naar info@buurtvereniginghetloo.nl of lever het in bij één van onze
bestuursleden. Tijdens de jaarvergadering op 12 april 2017 wordt er uit alle goede
inzendingen een winnaar gekozen die een leuke prijs ontvangt, mits deze dan
uiteraard wel zelf op de vergadering aanwezig is.
programma 2016 - 2017 Buurtvereniging Het Loo
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Kerstbingo
18 december 2015
Op 18 december kwamen er weer heel wat mensen bijeen voor
de kerstbingo in De Veenkamp.Terwijl je wachtte op het begin van een
leuke en gezellige avond, kon je een kopje koffie of ander drankje
halen bij de bar. Ondertussen werden de kaarten al verkocht.
Nog even wachten en we zullen beginnen. En terwijl de laatste
mensen naar binnen komen, wordt er in de zaal al druk gepraat.
Het begin van een leuke avond!
"Eerst gaan we voor het bovenste rijtje", vertelt Dik en ik houd mijn pen in de
aanslag, klaar om mijn cijfers door te strepen. Helaas was ik niet de enige die
dat deed en kwam er al gauw een eerste bingo. Wat jammer, maar nog genoeg
kansen! Zo heb ik de hele avond doorgebracht, met ondertussen nog een gezellig
gesprekje met de mensen aan mijn tafel en een lekker koekje die op tafel lag.
Uiteindelijk heb ik een lekker stuk chocola en een goed humeur mee kunnen
nemen naar huis.
Dit jaar had het bestuur voor veel prijzen gezorgd en met meer van
die o zo beroemde boodschappentassen die iedereen wilt. Dit was
tot grote tevredenheid van de leden. Daarnaast was iedereen in een
goede stemming en was er ook veel humor, wat altijd belangrijk is. Alles was
duidelijk en goed verzorgd. Op het einde was er ook nog een loting voor extra
prijzen.
Dus het was een erg leuke avond met een goede sfeer en veel gezelligheid. Ik ben
er erg tevreden over en kan het iedereen aanraden om een keertje mee te doen,
want ook al win je niets, het is altijd leuk om aanwezig te zijn en mee te genieten
van de gezelligheid.
door een tevreden Esmee Wilpshaar
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Nieuwjaarsbijeenkomst
10 januari 2016
Op 10 januari kwamen er zo’n 40 mensen naar de nieuwjaarsbijeenkomst van Buurtvereniging Het Loo in De Veenkamp. Bij binnenkomst werden we al verwelkomd door de voorzitter en in de zaal werden
vele handen geschud om elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen.
We werden getrakteerd op koffie met een oliebol en een drankje met vele hapjes.
Zoals gewoonlijk werden weer vele nieuwtjes uitgewisseld en vele verhalen verteld
wat men zoal het afgelopen jaar had meegemaakt.
De voorzitter kondigde alvast de feestavond aan van het 70-jarig bestaan van de
vereniging, dit zal zijn op 10 september. Al met al was het een gezellige middag
waar iedereen even wat bij kon praten.
door familie Andela
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Boswandeling
13 februari 2016
De weersvooruitzichten voor deze zaterdagse boswandeling zag
er niet goed uit. Maar het viel mee. Fris weer met een zonnetje. Om
exact 10.00 uur kwam boswachter Herman Horstman ons vanaf de
parkeerplaats ophalen voor de koffie op Emmas 'Oord.
Onderweg naar Emma's Oord kregen wij uitleg van een heel bijzonder natuurfenomeen: een rotte vochtige tak met ijshaar. Zo mooi, dat het moeilijk is om
dit te beschrijven (zie foto).

Tijdens de koffie vertelde Herman ons over de bosbouw, onder andere de
houtaangroei, de jaarlijkse kap en over het deel van het paleispark waar wij
zouden gaan wandelen: richting paleis, hertenkamp en het sprengengebied.
Onderweg vertelde de boswachter verhalen over het wild, onder andere de
damherten. Er zijn ongeveer 35 damherten in het hertenkamp. Ze zijn redelijk
tam. Toen het verhaal over het waterverloop op de Veluwe. Er is een natuurlijk
waterverloop en een kunstmatig waterverloop (dus aangelegd) ten behoeve van
de vijvers van Paleis Het Loo.
Er zijn veel oude bomen in het park. Zelfs één uit het jaar 1686. Er is zelfs een
Douglasboom (import) met een omvang van 4 1/2 meter.
Na genoten te hebben van deze mooie wandeling sloten we de wandeling af met
koffie en een broodje in Emma's Oord. Het was weer fantastisch. Dank jullie wel.
door Jan Willem Huibers
programma 2016 - 2017 Buurtvereniging Het Loo
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Paasbingo
18 maart 2016
Hebt u weleens een bingoavond van de buurtvereniging bezocht?
JA? Dan vertel ik u niets nieuws, maar hoop ik dat u alles herkent in dit
stukje. NEE? Nou, dan hebt u al heel wat gemist en raad ik u aan dit een
keer te gaan beleven!
Het is dan wel te hopen dat u er nog in kunt, want het is altijd 'volle bak'. Zo ook
weer met de Paasbingo op 18 maart jl. Jong en oud was weer in groten getale
op deze avond afgekomen. De bingo 'speaker' was Hans Plattel, de voorzitter van
onze buurtvereniging. Compliment voor de manier waarop hij het presenteerde.
Zijn assistente was Jacqueline Veeneman, die ook een groot compliment verdient.
Samen met Dik Westerveld, had zij weer veel leuke, gezellige en lekkere Paasartikelen ingekocht.
Er heerst op een dergelijke avond altijd een leuke spanning. Worden mijn
nummers wel opgenoemd? Welke rij ook alweer? De bovenste? Oké! Wel meteen
alles aankruisen, want dat is voor straks, voor de volle kaart!
Er is weer heel wat "bingo" geroepen deze avond. En het is grappig, er zijn altijd
van die geluksvogels, die meerdere keren "bingo" kunnen roepen. En ja, helaas zijn
er ook pechvogels die niets hebben. Maar de sfeer, het ongedwongen samenzijn
met uw buurtgenoten, het is leuk! Probeert u het eens een keer. De kerstbingo is
denk ik op 16 december aanstaande. Een aanrader!
door Lia Overduin
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Paaseieren zoeken
19 maart 2016
Een fotoverslag:
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Jaarvergadering
13 april 2016
Op 13 april 2016 werd de algemene jaarvergadering gehouden
in woonzorgcentrum De Veenkamp. Die avond waren er 24 leden
aanwezig. Na het gebruik van een kop koffie of thee opende onze
voorzitter de vergadering en heette ieder hartelijk welkom.
Na de opening werd er één minuut stilte in acht genomen voor de overleden
leden van de vereniging.
Er waren geen ingekomen stukken te behandelen.
De notulen van de vorige vergadering werden behandeld. Hierin werd gesproken
over een vervolgcursus voor de AED. Hiervan heeft men geen bericht ontvangen.
Er zal naar worden geïnformeerd. De notulen werden daarna goedgekeurd.
Evenals het verslag van de penningmeester. De cijfers hiervan zijn door de
kascommissie goed gecontroleerd. Wel vroeg men zich af waarom of er voor de
te organiseren activiteiten geen begroting wordt gepresenteerd. Door het bestuur
wordt altijd wel de activiteit begroot.
De huidige contributie van 6,00 Euro wordt gehandhaafd. Wel worden de prijzen
van advertenties in ons jaarlijkse blad verhoogd.
De bestuursverkiezing leverde geen problemen op. Zowel Hans Plattel (voorzitter),
als Dik Westerveld (secretaris) en Anetta Wilpshaar werden herbenoemd.
Door één van de leden werd gevraagd of het bestuur na wil gaan of de leden
voor de nieuwjaarsreceptie niets hoeven bij te dragen. Dit zal in een volgende
bestuursvergadering worden besproken.
Na de pauze werd de film "De parel van de Veluwe" gepresenteerd. Deze ging
over Apeldoorn in de periode 1920 -1932. De film werd met veel enthousiasme
ontvangen.
door Dik Westerveld
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Stadswandeling
24 april 2016
Op zondagmiddag 24 april 2016 werden om 13.30 uur op de
parkeerplaats van Orpheus de deelnemers voor de stadwandeling door
de Indische buurt verwacht. De 37 deelnemers werden in twee groepen
verdeeld en gingen onder leiding van de gidsen Jan Blom en Leo van
Klaveren, van het Apeldoorns Gidsen Collectief, op pad.
Vooral bij de huizen
die architect Henk
Wegerif (1888-1963)
heeft ontworpen werd
stilgestaan. Het was
zeer boeiend om deze
huizen te bewonderen
en om te zien wat de
ontwerpkenmerken van
Wegerif zijn.
We liepen onder andere door de Billitonlaan, via het Churchillplein, langs de
Loohorst, door de Heuvellaan, richting de grafheuvels. Dit lijkt wel een verborgen
stukje historie binnen Apeldoorn. Veel van
de deelnemers wisten niet van het bestaan
van deze grafheuvels in het Spainkbos.

Zo ging de route verder richting de Burglaan, waar het huis ‘De Klaproos’ staat.
Dit is het eerste huis dat door Henk Wegerif op 17- jarige leeftijd is ontworpen.
Daarna nog een stukje Celebeslaan, Koning Lodewijklaan, Javalaan, Timorlaan,
programma 2016 - 2017 Buurtvereniging Het Loo
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Gardenierslaan, Sumatralaan en
toen weer naar het eindpunt op
de parkeerplaats van Orpheus.
Hier eindigde de stadswandeling.
Aansluitend gingen de deelnemers
naar eetcafé Potjandorie aan de
Gazellestraat, om onder het genot
van een drankje de leuke stadswandeling af te sluiten.
Ondanks het wisselvallige weer op deze dag hebben we, op een klein hagelbuitje
na, kunnen genieten van een toch nog zonnige, frisse en boeiende wandeling!
Zo dichtbij huis, zulke mooie pareltjes.
Jan, Leo, Potjandorie en Anetta, bedankt voor jullie organisatie en gastvrijheid!
door Diana de Greef,
buurtbewoonster
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Busreis
17 mei 2016
Het jaarlijkse busreisje op de derde
dinsdag in mei met de buurtvereniging
stond weer voor de deur.Verzamelen bij
De Veenkamp om 12.00 uur en instappen
maar. Ongeveer 50 personen zaten in de
bus. Dat aantal viel wel een beetje tegen,
want de reis ging naar Kinderdijk, de
molens in Alblasserwaard en dat is toch
echt een bezichtiging waard.
Bij aankomst kregen we eerst een lekker 'bakkie leut' en een taartje, waarna we
vertrokken voor een prachtige rondrit. Tijdens deze rit kregen we volop uitleg
van een gids die veel van de omgeving wist te vertellen en de tijd vloog voorbij.
Onderweg konden we foto’s maken van die prachtige molens.
Wist u dat de molens van Kinderdijk onder het UNESCO Werelderfgoed vallen?

Aan het einde van de middag, na een heerlijk driegangenmaaltijd, keerden we
via een prachtige route huiswaarts en waren omstreeks 20.00 uur weer bij
De Veenkamp terug . Bestuur, het was weer een fantastische middag!
door een tevreden buurtbewoner
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UNESCO Werelderfgoed: de molens van Kinderdijk
Een dagje weg in Kinderdijk biedt u de bijzondere gelegenheid om een bezoek
te brengen aan een UNESCO Werelderfgoed in Nederland. Het unieke karakter
van het Kinderdijkse molencomplex wordt sinds 1997 namelijk onderstreept
door vermelding op de prestigieuze UNESCO Werelderfgoedlijst. UNESCO
beschouwt het uitgestrekte poldergebied met zijn dijken, boezems, molens en
gemalen als een bewijs van menselijke vindingrijkheid bij het droogleggen en
beschermen van het land. Dat dit unieke landschap voor de toekomst bewaard
moet blijven, wordt hiermee wereldwijd erkend.
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Rommelmarkt
28 mei 2016
Zaterdag 28 mei was het weer zover. Op het terrein van
Visio Het Loo Erf aan de Waldeck-Pyrmontstraat werd als traditie
de rommelmarkt georganiseerd door Buurtvereniging Het Loo.
Deze werd gehouden van ’s morgens 10.00 tot ’s middags 16.00 uur. In het begin
was het een drukte van jewelste. De organisatoren en aspirant-handelaren waren
druk met het aanwijzen en inrichten van de plaatsen waar de verschillende
kraampjes en kleedjes mochten komen. Men was druk met het inrichten van de
kramen en uitstallen van al het verkoopwaar. Auto’s, volgeladen met de meest
uiteenlopende spulletjes, waren het terrein opgereden om daarna door de
handelaren uitgeladen te worden.
De ingenomen plekken werden rijkelijk gevuld met meubels, tuinmeubilair,
schilderijen, porselein, speelgoed, kleding en boeken. Met zeer uiteenlopende
spulletjes van menige zolder, schuur en huiskamer dat sinds lange tijd voor het
eerst het daglicht weer mocht zien. Voor de één overbodig geworden, maar voor
een ander net dat ‘ding’ waar men al jaren op zoek naar was of gewoon leuk om te
hebben. En de échte handelaren op zoek naar die ene ‘gouden’ vondst tussen alle
aangeboden goederen. Kunst en antiek tussen al het kitsch.
Het weer werkte fantastisch mee, een windstille en zonnige voorzomerse dag.
Ideale omstandigheden die hierdoor hoge verwachtingen wekten bij de organisatie
en de verkopers. Al snel bleek na de eerste toeloop van de bezoekers, dat het wat
tegen begon te vallen. De verwachte grote aantallen belangstellenden bleven wat
achterwege.
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De oorzaak hiervan was onder andere dat er in Apeldoorn en omstreken meerdere
rommelmarkten en bazaars op dezelfde zaterdag werden gehouden. Een hele
grote en bekende rommelmarkt in Ugchelen bijvoorbeeld. Op deze manier had de
kleedjesmarkt op Het Loo Erf ongewild concurrentie gekregen van al die andere
markten. De mensen hadden teveel keuze om naartoe te gaan. Hierdoor bleef het
aantal bezoekers wat achterwege. Buurtbewoners waren overigens behoorlijk goed
vertegenwoordigd.
Het liep redelijk door met voornamelijk kijkers en belangstellenden langs de goed
gevulde stands. Er was voor elk wat wils. Geliefd waren onder andere de vintage -en
brocante voorwerpen uit grootmoeders tijd, de kleding en onderdelen van het PIPservies. De kraam met koffie, broodjes en worst van de organisatoren van deze dag
werd druk bezocht door alle aanwezigen.
De éne verkoper deed betere zaken dan de ander,e maar dit ging niet ten koste van
de algehele sfeer en mocht de pret niet drukken. Het humeur onder alle handelaren
heeft niet geleden onder de wat tegenvallende bezoekersaantallen, want die bleef
bijzonder opgewekt en gezellig. Zo klonk het: volgend jaar weer!
door familie Schouten
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Fietstocht
12 juni 2016
De weervoorspellingen waren redelijk
voor deze zondag. Alleen aan het einde
van de middag zou er een buitje komen.
Dus vertrokken wij vol goede moed rond
13.00 uur vanaf De Veenkamp richting
Zuidbroek. Wij fietsten dwars door deze
nieuwe wijk en kwamen tot stilstand bij
een probleempje.
Het fietspad ging over in zand en een hek. Voor ons een flinke vijver. Gaan we
er links of rechts omheen? Hoe komen we dan uit? Het zorgde voor enige
verdeeldheid. Wij kozen voor rechts en dat bleek een prima keuze. We waren dan
ook al gauw weer op de oorspronkelijke route. Degenen die links gingen kwamen
ook wel goed uit, maar hadden toch een stukje verder moeten fietsen.
Daarna langs de Wetering richting Teuge. Onderweg had de familie Van Wezep een
prima en goed verzorgd rustpunt ingericht met koffie, thee, limonade, koek en fruit.
Na even heerlijk gezeten te hebben in het nog steeds schijnende zonnetje gingen
we weer op pad. Ondertussen ook goed opletten om de vragen juist te kunnen
beantwoorden. De route stuurde ons nu richting de Ecofactorij. En ja, daar kwam
de eerste regen al aan. Met een aantal hebben wij een poosje onder een viaduct
geschuild. Toen de regen iets minder werd zijn we verder gegaan.
Nadat we onder de A1 doorgefietst waren moesten wij volgens de route linksaf
De Maten in. Het weer beloofde echter niet veel goeds en we besloten om nu maar
rechtstreeks naar De Veenkamp te fietsen. Later bleek dat een aantal medefietsers,
die voor ons hadden gefietst, wel netjes de hele route hadden genomen. Top!
Eenmaal in De Veenkamp stond daar een heerlijk drankje voor ons klaar. Na nog
even samen gebabbeld en de antwoorden doorgenomen te hebben gingen we allen
weer huiswaarts. Het was weer een heel mooie route en uiterst gezellig. Familie
Van Wezep, hartelijke bedankt voor de organisatie en graag tot volgend jaar.
Er waren drie prijswinnaars die een leuke kleine verrassing thuisbezorgd kregen.
Het was jammer dat er niet zoveel buurtgenoten hebben meegefietst. Was u er niet
bij? Dan heeft u wat gemist. Volgend jaar in grote getale meefietsen!
door Jacqueline Veeneman-Tamboer
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Antwoorden puzzelrit
Vraag 1

Wat was de naam van de Koninginnelaan vóór 1965?
• Zwolseweg

Vraag 2

Wat is een bovenkruier?
• een bepaald type windmolen

Vraag 3

Wat is de juiste naam van de Wetering waar je langs fietste?
• Nieuwe Wetering

Vraag 4

Wat is de juiste naam van de beek waar je langs bent gefietst?
• Grote Wetering

Vraag 5

Hoeveel keer ben je de beek overgestoken?
• zes keer

Vraag 6

Hoeveel stuwen zijn er in deze beek?
• drie stuwen

Vraag 7

Wat isde naam van de wijk aan jullie rechterhand; voor het spoor?
• Zonnehoeve

Vraag 8

Welke 3 clubs beoefenen hun hobby/sport op de velden rechts van jullie?
• voetbalver. Groen-Wit, korfbalver. Atalante en de Apeldoornse Kynologenclub
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Mountainbiketocht
7 september 2016
Alweer enige tijd geleden kregen we
van de buurtvereniging de melding
dat er weer een moutainbiketocht
georganiseerd zou gaan worden.Twee jaar
geleden heb ik me met mijn zoon laten
verleiden om dat eens te proberen. Dat
was een superleuke ervaring op super
bikes van Bongers Bikes. Dit jaar konden
we en wilde het graag weer eens doen.
Na wat vertraging splitsten we ons op in twee groepen van ongeveer zes man.
Ook dit jaar weer een supermooie fiets te leen gekregen en ik schrok me een
hoedje toen ik hoorde dat die fiets wel € 6.000,- kostte. Je zou bijna niet meer
durven fietsen!
Rond tien voor half zeven vertrokken we richting de Kroondomeinen. Even wennen
met schakelen, want tegen de eerste berg stond ik natuurlijk stil. Het devies was:
geen druk op de pedalen tijdens het schakelen.
Onze reisleider wees ons de weg op paadjes waar ik het bestaan niet van wist en
dat terwijl ik al ongeveer heel mijn leven in Apeldoorn woon. Met je gewone fiets
kom je daar natuurlijk niet en lopen al helemaal niet. We oefenden wat bergjes op en
natuurlijk af. Ja, dat is 'different koek' en je moest je gewicht toch echt helemaal naar
achteren verplaatsen, anders zou
je toch zomaar met je snuffert
in de bramen of bosbessen
belanden. Dat was natuurlijk niet
goed voor mijn 58-jarige ego als
dat echt ging gebeuren. Iets wat
ik dan nog jaren van mijn zoon
zou moeten horen.
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Ja, het ging goed. Ook twee jaar geleden verliep het prima, al was het tempo nu wel
beduidend lager. Het kon de pret niet drukken. driemaal wilde zwijnen gezien en een
koppeltje van negen reëen en herten.
Het mooiste was een parcours met enorme oneffenheden. Het zadel is al niet breed,
maar dat ketste toch wel een paar maal tegen mijn 'bottom'. Blij dat ik geen dame
ben, want ik weet niet wat er dan was gebeurd.
Dat de reisleider af en toe vanwege enorme modderpoelen een alternatieve route
moest vinden, bleek wel toen we dwars door het bos moesten. Ik geloof dat ik wel
vier bramenstruiken aan de benen en trappers meesleurde. En nog maar niet te
spreken over de prikkels die zich netjes genesteld hadden op mijn onderbenen!
Na ruim twee en een
half uur konden we onze
kostbare fietsen weer
inleveren. Het drankje na
afloop hebben we maar
laten schieten, want we
koelden toch best snel
af. Als 'ouwe zak' bleek
mijn conditie nog niet zo
veel onder te doen voor
zoonlief en de overige
deelnemers. Als ik hun
verhalen mocht geloven, dan
waren wij echte beginners.
Gelukkig, mijn ego gered.
Zo zie je maar dat regelmatig RPM een hoop doet. Voordeel is dat je daarvan niet
onder de modder en bramenstruiken thuiskomt. Kortom, weer een zeer geslaagde
activiteit van onze inmiddels 70-jarige buurtvereniging.
door Hans Valk
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Jubileum feestavond
10 september 2016
Al jaren zijn wij lid van Buurtvereniging Het Loo.Trouw betalen
we elk jaar de contributie en ontvangen de vele uitnodigingen voor
allerlei activiteiten. Daar doen we eigenlijk nooit aan mee.Tot de
uitnodiging voor de feestavond in de bus viel. Samen met onze buren
Jaap, Carla, Cors en Sonja besloten we hier naartoe te gaan.
Op 10 september was het zover,
we hadden er zin in. Al van afstand
hoorden wij bij Hotel De Keizerskroon
het Matrozenkoor Apeldoorn ons een
welkomstlied toezingen. De avond
begon al goed. Met een lekker drankje
betraden we de zaal die al aardig
vol zat. Wat opviel was dat vooral
de oudere bewoners van de buurt
aanwezig waren.
Het werd een gezellige avond; de voeten gingen regelmatig van de vloer. Daar zorgde
het Delta Combo wel voor: gevarieerde muziek van meezingers tot 'rock en roll'.
Ook aan de inwendige mens was goed gedacht. Een goed verzorgd koud- en warm
buffet.
Om 23.00 uur gingen wij voldaan met een bloemetje, dat wij bij vertrek uitgereikt
kregen, weer op pad naar huis. Bestuur, bedankt voor deze gezellige avond en wij
kijken al uit naar het 75-jarig bestaan van onze buurtvereniging.
door Hans en Thea Schipper,
De Colignystraat

programma 2016 - 2017 Buurtvereniging Het Loo

24

programma 2016 - 2017 Buurtvereniging Het Loo

25

programma 2016 - 2017 Buurtvereniging Het Loo

26

Oud-Hollandse spelen
+ stamppotbuffet
10 november 2016
Op donderdag 10 november jl. was het
dan weer zover. Om drie uur begonnen
we deze middag met 18 personen aan
de Oud-Hollandse spelen. Er werd volop
meegedaan met het gooien van ballen,
sjoelen, domino, blikwerpen en andere
spelen. Nadat alle spellen gedaan waren,
was er een prijsuitreiking, met voor ieder
een prijs.
Om vijf uur begonnen we met het stampotbuffet,
dat uitstekend was verzorgd door de firma Van Laarhoven. Men had de keuze uit
boerenkool, hutspot en zuurkool, geserveerd met diverse soorten vlees en garnituur.
Er kon worden teruggekeken op een gezellige middag.
door Dik Westerveld

programma 2016 - 2017 Buurtvereniging Het Loo

27

Ladies avond
14 november 2016
Een kijkje achter de schermen
Hoe gaat dat eigenlijk om een activiteit neer te zetten voor onze
vereniging? Zoals bij elke activiteit, die wij als bestuur organiseren, komt
best veel kijken en moet er veel achter de schermen geregeld worden.
Wij vergaderen als bestuur om de zes weken met elkaar. Dit zijn gezellige
avonden, waar zeker ook veel besproken wordt. Taken worden onder elkaar
verdeeld. Zo heeft ieder bestuurslid wel een activiteit die hij/zij onder de hoede
neemt. Zelf heb ik ook dit jaar de ladies avond georganiseerd. Daar begin ik in juli/
augustus al mee. "Zo vroeg al?" hoor ik u denken. Als eerste gaat er een e-mail uit
naar alle deelnemers die vorige jaren aan deze activiteit hebben meegedaan. Het is
dit jaar voor de zevende keer dat we dit hebben georganiseerd. In de e-mail vraag
ik de deelnemers of ze weer bereid zijn weer mee te willen doen. De datum is al
gepland en Dik reserveert de zalen in Woonzorg-centrum De Veenkamp.
Eerst alle antwoorden van de deelnemers afwachten, noteren of ze mee willen
of kunnen doen, nog een paar keer mailen naar diegene die vergeten zijn te
antwoorden en vragen beantwoorden.
Elk jaar vallen er altijd wel een paar deelnemers af. Dit kan zijn
door het beëindigen van de werkzaamheden, een keer willen
overslaan, drukte, gezondheidsredenen etc.
We willen natuurlijk proberen om toch zoveel mogelijk
deelnemers te vinden die graag mee willen doen. Dus op
zoek naar nieuwe deelnemers. Ook is het natuurlijk erg leuk
om weer nieuwe mensen te vinden die mee willen doen,
zodat er ook nieuwe spullen of diensten te zien zullen zijn
voor de bezoekers.
Het is ook belangrijk om te letten op de diversiteit van het
aanbod. Na een lijst op te hebben gesteld, hoeveel mensen er meedoen, ga ik op
zoek naar nieuw aanbod. Ik ga op braderieën langs en als ik denk "dat is leuk voor
de ladies avond", dan maak ik een praatje met diegene of ik neem een visitekaartje
mee en mail later. Ook via deelnemers die weer iemand kennen komen we aan
nieuwe deelnemers.
Later weer mailen met iedereen hoeveel ruimte ze nodig hebben om de spullen
of diensten te kunnen laten zien aan de bezoekers.
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Zo gaat er een tijdje voorbij en ineens is het zover. De avond van de ladies avond.
De mannelijke bestuursleden zetten alles op alles om vroeg aanwezig te zijn en te
sjouwen met tafels om alles op de goede plek te zetten. Koffie, thee en drinken
klaarzetten. Nog snel gaat er een bestuurslid naar de winkel om cake te kopen.
De eerste deelnemers druppelen binnen. Ze worden welkom geheten en verteld
waar ze mogen staan. "Heeft u een verlengsnoer voor ons?" Is er nog een extra
tafel?" Zo regelen wij nog van alles tussendoor.
De eerste bezoekers komen ook op tijd binnen. Wat zijn
er weer veel tafels ingericht! Veel zorg aan besteed door de
deelnemers, mooie spullen om te verkopen, maar ook diensten
die worden aangeboden, een heerlijke handmassage die gedaan
kan worden. Tussendoor helpen bestuursleden aan de bar,
waar koffie, thee, limonade of een wijntje gekocht kan worden.
Natuurlijk lopen we zelf ook de kramen langs, voor een
praatje, om iets te kopen en te kijken of alles goed verloopt.
Na een gezellige avond ruimen we met elkaar alles weer op en praten nog even na.
Ja, er gaat veel werk in zitten, maar wat doen wij dit als bestuursleden graag! Als we
zien hoe mensen genieten, elkaar ontmoeten en er gezellige praatjes en contacten
worden gemaakt. En dat de deelnemers hun bedrijf naamsbekendheid kunnen geven
aan mensen uit de buurt. Ik zou zeggen, kom volgend jaar gezellig langs!
door Anetta Wilpshaar
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Jokeren
Jokeren wordt gespeeld met een groep(je)
mensen, met 104 kaarten. (twee kaartspellen). Het doel
van het spel is om zoveel mogelijk kaarten (punten)
kwijt te raken, door hiermee sets of rijen te vormen.
Een set bestaat uit drie of vier kaarten van dezelfde
waarde, maar verschillende kleuren (ruiten, harten,
schoppen,klaver). Een rij bestaat uit minimaal drie
kaarten van dezelfde kleur en in oplopende volgorde (aas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
boer, vrouw, heer, aas). Deze sets en rijen liggen open op tafel.
Begin van het spel
Elke speler begint met 13 kaarten in zijn hand. De kaarten die overblijven worden
gesloten op een stapel gelegd. Om de beurt pakken de spelers de bovenste kaart
van deze stapel. Ook mag een speler, als hij of zij kan uitkomen, de weggegooide
kaart van de speler die dan aan de beurt was kopen. Deze speler krijgt de kaart
dan, plus één extra van de stapel.
Degene na de 'dealer' mag de eerste kaart van het stapeltje pakken, daarna een
kaart op de weggooistapel leggen. Wanneer een speler zodanige sets en/of rijen in
zijn hand heeft, dat hij daarmee 40 punten kan vormen, mag hij deze sets en/of rijen
open op tafel leggen. Dit wordt uitkomen genoemd. In een volgende beurt mag deze
speler ook bij sets en rijen die door medespelers gevormd zijn, kaarten aanleggen.
Een variant is waarmee met 50 punten op tafel moet worden uitgekomen. Bij
deze variant mag een speler ook uitkomen als hij minder dan 50 punten heeft,
maar wel al zijn kaarten kan uitspelen en één kaart overhoudt voor de aflegstapel.
De joker
Een joker mag voor iedere kaart worden neergelegd. De speler die dat doet moet
wel aangeven voor welke kaart hij de joker heeft gelegd. Een (andere) speler mag
de neergelegde joker omruilen voor de oorspronkelijke kaart. Dat mag echter
alleen door een speler die al is uitgekomen.
Einde van het spel
Het spel kan pas eindigen nadat iedere speler één keer aan de beurt is geweest.
De speler die in één keer al zijn kaarten (min één) in één of meer sets en/of rijen
op tafel kan leggen, is de winnaar. De éne kaart die hij overhoudt, legt hij op het
weggooistapeltje.
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Puntentelling
De winnaar krijgt 0 (nul) punten. De overige spelers tellen nu het aantal kaarten
in de hand. Op het formulier wordt voor de winnaar een "X" gezet en voor de
andere spelers het aantal kaarten dat is overgehouden. Na vijf beurten wordt
een tussentotaal geteld. Er worden in totaal tien spelletjes gespeeld. Ter controle
worden de "X"-en geteld en bovenin het formulier gezet.
De kaartwaardes zijn als volgt:
•
•
•
•

Aas: 1 of 10 punten
Heer, vrouw en boer: 10 punten
Joker: 10 punten
2 t/m 10: op de kaart aangegeven punten

Ook bij dit spel geld dat spelregels per regio kunnen verschillen.
Veel jokerplezier!
door Peter Hoogeveen
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Klaverjassen en jokeren bij
Buurtvereniging Het Loo
Wordt het voortbestaan van deze mooie activiteit bedreigd?
Ik denk het wel en dat zou zeer jammer zijn. Ik kan mij nog herinneren
hoe het voor mij begon. Ruim 35 dertig jaar geleden kwam ik ook in
de mooie wijk Het Loo wonen, aangezien ik in deze wijk mijn vrouw
ontmoette en zij graag in deze wijk wilde blijven wonen.
En zo geschiedde.
Direct na ons huwelijk betrokken wij een woning aan de Rostocklaan en werden
benaderd door de vereniging om lid te worden, tot op heden met veel plezier.
Ik ben toen begonnen met klaverjassen in het Posthuis van Wim Peters, altijd
een volle bak en erg gezellig. Deze locatie is in de loop der jaren verplaatst naar
Hubertus en daarna naar De Veenkamp.
Door de loop der jaren zijn ons vele deelnemers ontvallen helaas, maar zo is het
leven en zal ook altijd een deel van het leven blijven.
Door het voornoemde werd het deelnemersaantal steeds minder, weinig nieuwe
deelnemers, maar de nieuwe deelnemers bleven wel, aangezien de gezelligheid
steeds bovenaan stond.
Echter de nieuwe aanwas is niet voldoende om het voortbestaan te garanderen.
Wij moeten eigenlijk minimaal 40 deelnemers hebben om het leuk te houden,
echter de teller blijft de laatste tijd staan op 24 deelnemers.
Het lijkt erop dat het klaverjassen en jokeren niet aantrekkelijk genoeg meer is.
Waar ligt dit aan? Weet u het? Laat ons weten hoe wij dit kunnen veranderen
zodat er weer voldoende animo is.
Dit schrijven zal door zeker 1.800
buurtbewoners gelezen worden. Misschien
dat u nog wilt gaan voor een gezellige
kaartavond, neem een vriend, vriendin of
kennis mee om deze activiteit voor de
buurt te behouden.
Ik zal zeker blijven, niet alleen voor het
kaarten, maar ook voor alle andere mooie
activiteiten die in de loop der jaren een
intrede hebben gedaan,
Vriendelijke kaartgroeten
van een buurtbewoner
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Uitslag jokeren
Seizoen 2015 / 2016
		Naam

Punten

1 Aline van Eeuwijk
505
2 Wil Zwarteveen
518
3 Gerrie Regeling
525
-- -----------------------4 Lies ten Cate
533
5 Reinie Decendre
584

Uitslag klaverjassen
Seizoen 2015 / 2016
		Naam
1 Wim Keijzer

2
3
-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Marth van Herk
Cor van Alphen

Punten		Naam

52.909
52.733
52.483

------------------------

Willy Wokke
Ans van 't Erve
Lineke van Herk
Diny van Aken
Ab Mulder
Fred Hurenkamp
Annie Wielens
Peter Hoogeveen
Dil Plantagie
Niek Eelhart
Geert Bonekamp
Henk van Huffelen

52.396
51.894
51.553
50.344
50.215
49.896
49.356
48.403
48.377
48.351
47.472
44.933

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Joep Alofs
Frank Nijpels
Ab Korts
Wim de Bruin
Henk Kelderman
Ans Kelderman
Marie Hurenkamp
Henk van Duivenbode
Toos Braam
Mariet Keizer
Henk Wielink
Wim Janssen
Ton de Graaf
Willy de Graaf
Jan Zwarteveen

Punten

39.464
36.515
35.718
32.852
31.415
22.102
21.144
18.305
17.312
17.310
15.093
13.329
4.925
4.824
4.661
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Voorlopig programma
2016 / 2017
2016

datum
12 december
16 december
19 december

activiteit
kaarten
kerstbingo
kerststukjes maken

2017

datum
8 januari
9 en 23 januari
6 en 27 februari
?? februari
13 en 27 maart
?? maart/april
7 april
8 april
10 april
12 april
23 april
13 mei
16 mei
11 juni
26 augustus
6 september
14 oktober
21 oktober
26 oktober
?? november
?? november

activiteit
nieuwjaarsbijeenkomst
kaarten
kaarten
winterwandeling
kaarten
bezoek aan waterzuivering
paasbingo
paaseieren zoeken
kaarten
jaarvergadering
stadswandeling
rommelmarkt
bustocht
fietstocht
jeu de boules
mountainbiketocht
boswandeling
kleiduivenschieten
filmavond
oud hollandse spelen
ladies avond

De exacte data voor een aantal activiteiten zijn nog niet vastgesteld.
Houdt daarom uw brievenbus of e-mailbox in de gaten, want voor iedere
activiteit ontvangt u een uitnodiging.
Zie ook onze website www.buurtvereniginghetloo.nl
voor de laatste update en data met betrekking tot de activiteiten.
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Voor alle leden
en niet-leden
Aan de leden

Is uw buurvrouw/-man al lid van de buurtvereniging? Zo ja, dan hopen
wij dat u met uw buurvrouw/-man deze positieve instelling ten opzichte van
onze buurtvereniging over wilt brengen op eventuele niet-leden in uw buurt.
Overtuig hen van datgene wat ze missen door geen lid te zijn, zodat het een
vanzelfsprekendheid wordt om lid te zijn.

Aan de niet-leden

Leg uw oor eens te luister bij uw buren, die lid zijn van de buurtvereniging. Zij hebben beslist goede argumenten om lid te zijn. De contributie
van € 6,00 per jaar per gezin kan toch geen belemmering zijn?!

Opgavestrook
Hiermede meld ik mij aan als lid van Buurtvereniging Het Loo:
Naam en voorletters ................................................................................................
familie / de heer / mevrouw *)
Adres
..............................................................................................................
Postcode
................................ APELDOORN
Telefoon
..............................................................................................................
E-mailadres ..............................................................................................................
*) Doorhalen wat niet van toepassing is. U kunt deze strook inleveren
bij één van de bestuursleden, vermeld op pagina 4 van dit boekje.

E-mailadres van de
buurtvereniging
Weet u dat het mogelijk is om u via e-mail op te geven voor de
activiteiten waarvoor u niet bij aanmelding uw bijdrage hoeft te voldoen?
Gemakkelijk toch? E-mail naar: info@buurtvereniginghetloo.nl
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?

Wist u ... ?

... dat u de uitnodigingen voor de activiteiten ook digitaal kunt ontvangen?
... dat u zich hiervoor kunt opgeven via info@buurtvereniginghetloo.nl?
.... dat op deze manier nooit meer een uitnodiging zoek raakt?
... dat dit ook veel papier kan schelen?

... dat er op 16 december aanstaande van 14.00 tot 17.00 uur in wooncentra
De Veenkamp weer een gezellige kerstmarkt wordt georganiseerd?

?
?

... dat er vanaf 1 januari 2017 wekelijks van 14.00 tot 16.30 uur een
ontmoetingsplek voor buurtbewoners komt?

... dat er in wooncentra De Veenkamp diverse activiteiten worden georganiseerd
die u kunt bezoeken?

... dat u deze activiteiten kunt vinden op de website van De Veenkamp?
... dat medio mei onze bustocht zal worden gehouden?
... dat deze bustocht leuk is voor zowel jong als oud?

... dat er nog deelnemers voor de kaartavonden worden gezocht?
... dat u de agenda ook kunt raadplegen op onze website?
... dat de contributie niet zal worden verhoogd?
... dat, indien u nog geen lid bent, dit ook een reden kan zijn
om alsnog lid te worden?

... dat het sowieso leuk is om lid van de buurtvereniging te zijn?
... dat meedenken met het bestuur op prijs wordt gesteld?
... dat nieuwe ideeën naar ons e-mailadres kunnen worden gestuurd?
... dat u weer een jaar lang moet wachten op het volgende boekje?
... dat?
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... voor ieder budget een passend concept
Wij zorgen voor uw ...
• huisstijldrukwerk
• flyers, folders en brochures
• nieuwsbrieven, periodieken,
magazines en boeken
• advertenties
• reclame-uitingen
• gevel- en autobelettering
• posters en beurspanelen
• promotie-artikelen

... zoals u het wenst.
Bel of mail voor een
vrijblijvende prijsopgave.
Maria Stuartstraat 15
7315 KA Apeldoorn
T (055) 843 42 24
M 06 22 48 42 60
E mail@dtp-pontifix.nl

www.dtp-pontifix.nl

